
Zamknij górną pokrywę i 
podłącz wtyczkę do  gniazda 
zasilania. Po usłyszeniu 
dźwięku " tik", należy zamknąć 
górną pokrywę i podłączyć 
wtyczkę zasilania do gniazdka. 
Po usłyszeniu dźwięku " tik", 
naciśnij przycisk "Power", 
nawilżacz włącza się i 
przechodzi w stan pracy na 
wysokim biegu (poszczególne 
operacje są opisane w części 
"opis funkcji").
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Uwaga

1. Napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu 
nominalnemu produktu. Jeśli napięcie zasilania nie 
odpowiada wymaganiom, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą i nie używać produktu; . Po 
otrzymaniu nawilżacza należy używać go w 
temperaturze pokojowej przez kilka minut, aby 
zapobiec uszkodzeniu zbiornika wody na skutek 
nagłych zmian temperatury
2. Należy stosować nawilżacz w normalnej 
temperaturze pokojowej (5°C-40°C);
3. Umieść nawilżacz w płaskim miejscu, aby uniknąć 
przechylenia;
4. Nie należy umieszczać nawilżacza bezpośrednio 
na drewnianej podłodze do użytku, aby uniknąć 
uszkodzenia i odkształcenia drewnianej podłogi na 
skutek zamoczenia.
5. W przypadku stosowania nawilżacza należy 
umieścić go z dala od mebli i urządzeń elektrycznych 
i utrzymywać w nim wilgoć;
6. Trzymaj nawilżacz z dala od źródeł ciepła i unikaj 
bezpośredniego światła słonecznego;
7. Nie należy wlewać gorącej wody o temperaturze 
40°C do zbiornika i rynny wodnej, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia
8. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do 
obudowy z wylotu powietrza. W przypadku, gdy w 
obudowie znajduje się woda, należy zetrzeć ją suchą 
ściereczką, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
9. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od 
0°C, należy spuścić wodę ze zbiornika na wodę i 
koryta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia na 
skutek oblodzenia; . Nie należy umieszczać 
metalowych przedmiotów, chemikaliów, 
detergentów w zbiorniku z wodą, w przeciwnym 
razie dojdzie do złego rozpylenia;
10. Podczas spuszczania wody ze zbiornika należy 
najpierw odłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę.
11. W przypadku konieczności przesunięcia, 
wyczyszczenia lub dodania wody do nawilżacza, 
należy najpierw odłączyć zasilanie i wyciągnąć 
wtyczkę; nie należy przemieszczać urządzenia w 
trakcie pracy . Nie należy dodawać wody do wylotu 
mgły i wylotu powietrza
12. Podczas czyszczenia należy unikać dopływu wody 
do wnętrza urządzeń elektrycznych.

NAWILŻACZ POWIETRZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DEM-F301

Parametry produktu

Nazwa produktu: Nawilżacz
Model produktu: DEM-F301
Moc: Moc znamionowa
Pojemność: 2.5L
Natężenie/Częstotliwość
znamionowa: 220~240V~50/60Hz
Wymiary: 200x200x22mm
Opakowanie zawiera: x1 Nawilżacz,
x1 Instrukcja Obsługi

Ważne

. Użyj napięcia i częstotliwości odpowiadającej temu 
urządzeniu: 220-240V~ 50/60Hz.
. Nie należy demontować, naprawiać ani przekształcać 
tego urządzenia. . Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez producenta lub 
naprawiony przez producenta.
.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości należy niezwłocznie odłączyć wtyczkę 
sieciową i naprawić usterkę wyłącznie przez producenta, 
przez serwis lub przez wykwalifikowaną osobę.
  W regularnych odstępach czasu należy czyścić wtyczkę 
zasilania z kurzu.
.  Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przenoszenia 
należy najpierw wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę 
zasilania.
.  Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka, należy 
wyciągnąć wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód zasilający.
.  Nie ruszać ani nie obracać urządzenia, gdy jest włączone 
zasilanie lub gdy jest w nim obecna woda.
.  Nie należy dotykać wody ani elementów w zsypie wody, 
gdy włączone jest zasilanie.
.  Nie przykrywać wlotu powietrza ani wylotu mgły 
ręcznikiem lub innymi przedmiotami podczas pracy 
urządzenia.  To nie jest zabawka. Aby uniknąć wypadków, 
umieść go z dala od niemowląt i dzieci. Nie pozwalaj 
niemowlętom i dzieciom bawić się urządzeniem i 
korzystać z niego.
.  Nie należy używać produktu na pochyłych 
powierzchniach, umieść produkt na płaskiej powierzchni 
lub w innych miejscach.
.  Nie należy dodawać do zbiornika wody esencji lub 
podobnych substancji a, które nie są produkowane lub 
wytwarzane pod naszym nadzorem.
.  Nie należy używać urządzenia w kuchni. Wymieszać go z 
dala od źródeł ciepła, unikać bezpośredniego światła 
słonecznego i zachować odległość co najmniej m od niego 
do mebli i innych domowych urządzeń elektrycznych.

Parametry produktu
Nazwa produktu:Nawilżacz 
Model produktu: DEM-F301
Moc znamionowa:25W 
Pojemność:2.5L
Napięcie znamionowe / częstotliwość:220-240V~ 50/60Hz 
Rozmiar urządzenia:200*200*240mm 
Zawartość opakowania: x1 Nawilżacz, x1 instrukcja obsługi
(z certyfikatem zgodności)

Sposób użytkowania produktu

Otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie.
2. Otwórz górną pokrywę i dodaj wody do zbiornika.
 (Uwaga: poziom wody nie powinien przekraczać 
najwyższego poziomu)

Zasilanie/
mgiełka

Pierścień LED

Wilgotność

Po włączeniu zasilania, urządzenie wytwarza dźwięk "tik" i 
przechodzi w tryb czuwania;
Przycisk zasilania / intensywności mgły. Kiedy dotkniesz 
tego przycisku, urządzenie emituje dźwięk tykania i 
włącza się. Po włączeniu produkt domyślnie rozpyla mgłę 
na wysokim biegu, lampka kontrolna zapala się na 
niebiesko; po ponownym dotknięciu przycisku lampka 
kontrolna zapala się na zielono, a produkt rozpyla mgłę na 
średnim biegu; po trzecim dotknięciu przycisku lampka 
kontrolna zapala się na żółto, a produkt rozpyla mgłę na 
niskim poziomie; po ponownym dotknięciu przycisku 
produkt wyłącza się, operacja zostanie powtórzona w 
następującej kolejności:

Uwaga: naciśnięcie przycisku "Power / Intensywność 
mgiełki" przez kilka sekund spowoduje wyłączenie 
wszystkich lamp przez naciśnięcie dowolnego przycisku, 
włączenie lamp zostanie przywrócone. Po ręcznym 
ustawieniu transmisji, czujnik wilgotności jest włączony, a 
wyświetlany kolor przysłony to kolor odpowiadający 
wilgotności aktualnego środowiska pracy (przy niskiej 
wilgotności wyświetlany jest kolor czerwony, zakres 
wilgotności jest mniejszy niż 45%; przy średniej wilgotności 
wyświetlany jest kolor zielony, zakres wilgotności jest 45%- 
75%; przy wysokiej wilgotności wyświetlany jest kolor 
niebieski, zakres wilgotności jest większy niż 75%).
Przycisk do automatycznego utrzymywania stałej 
wilgotności
Kiedy poczujesz ten przycisk, przysłona przesunie się z 
jasnego na ciemny, a następnie z ciemnego na jasny. Po 
dwóch cyklach zmiany przyrostowej, urządzenie 
przechodzi w stan automatycznego zapisu stałej.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego w trybie aktywnym nie ma mgły?
Analiza przyczyny:
zasilanie nie jest podłączone lub może wystąpić 
jakikolwiek problem
Rozwiązywanie problemów:
Podłącz ponownie źródło zasilania, jeśli nadal nie działa
prawidłowo, skontaktuj się z centrum serwisowym 
Deerma w odpowiednim czasie.
Dlaczego nie ma mgły, gdy wskaźnik jest aktywny?
Analiza przyczyny:
Produkt może być zatkany przez łuski i ciała obce na
powierzchni rdzenia z bawełny. Zalecamy czyścić go 
raz w tygodniu.
Rozwiązywanie problemów:
Spłukać powierzchnię czystą wodą lub wymienić na 
nowy rdzeń z bawełny.
Mniej mgły
Analiza przyczyny:
Płyta rozpylacza ma więcej kamienia lub jest zbyt wiele
zanieczyszczeń w wodzie.
Rozwiązywanie problemów:
Wyczyść płytkę rozpylacza i zmień ją na czystą wodę.
Nieprawidłowy hałas
Analiza przyczyny: w zbiorniku na wodę jest za mało 
wody, a powierzchnia umieszczenia produktu nie jest 
płaska.
Rozwiązywanie problemów:
Dodać wodę do zbiornika i umieścić nawilżacz na 
płaskiej powierzchni.

Budowa urządzenia
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Pokrywa mgiełki

Koncentrator

Maks. poziom
wody

Płyta kanałowa 
powietrza

Część aktywna

Wyjście powietrza

Obudowa

Pierścień LED

Przycisk funkcji

Kontrolka

Przewód zasilania

Konserwacja produktu

1. W celu utrzymania optymalnej wydajności 
nawilżacza należy regularnie czyścić zbiornik na wodę i 
zlew nawilżacza.
2. Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń i 
kamienia na przetworniku i filtrze, konieczne jest ich 
częste czyszczenie. W przeciwnym razie trudno jest 
usunąć uporczywe zabrudzenia, które odkładają się 
przez długi czas.
3. Podczas czyszczenia należy wyłączyć zasilanie i na 
początku odłączyć je od prądu. Podczas odłączania 
zasilania należy wyciągnąć wtyczkę powoli, nie ciągnąć 
i nie rozrywać przewodu łuku elektrycznego.
4. Do czyszczenia powierzchni maszyny nie używać
rozpuszczalników chemicznych, benzyny, proszków 
polerskich, detergentów i innych substancji, najlepiej 
czyścić ją świeżą wodą. Rozmontować i złożyć maszynę 
w dowolny sposób.
5. Proszę regularnie czyścić każdą część miękką 
ściereczką. Jeśli w ten sposób nie można wyczyścić 
kamienia w zbiorniku, należy użyć środka czyszczącego 
wyprodukowanego przez naszą firmę lub pod 
nadzorem technicznym. Roztopić kwas cytrynowy z
gorącą wodą (60 stopni), stosunek wody do kwasu 
cytrynowego wynosi 10ml: 1g, wylać go na 
powierzchnię kamienia, po namoczeniu przez 5 min, 
delikatnie oczyścić powierzchnię kamienia szczotką do 
momentu usunięcia kamienia.
6. Zdjąć filtr z pokrywy zbiornika na wodę, zanurzyć go 
na 15 minut w occie spożywczym, kilkanaście razy 
delikatnie wstrząsać rękami, a następnie spłukać 
czystą, świeżą wodą. Oczyszczony filtr może działać 
zarówno jak nowy.
7. Zużytą wodę w zbiorniku i zlewozmywaku aby 
utrzymać nawilżacz w czystości należy ją często 
wymieniać.
8. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, 
należy wyczyścić wszystkie części, wysuszyć je i 
przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w 
suchym miejscu.

Czyszczenie rozpylacza

Niebieski
Wysokie rozpylanie Średnie rozpylanie

Zielony
Słabe rozpylanie

Żółty
Wyłączenie

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany 
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie 
może być umieszczany łącznie z innymi 
odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w 
wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska naturalnego 
i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie 
obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania 
odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, 
zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym 
produkt został zakupiony. 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. 
Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), 
dotyczących zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną 
zdrowia i ochroną środowiska, określających 
zagrożenia, które powinny zostać wykryte 
i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji 
dystrybutora / producenta dostępne na stronie 
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
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